
 

Protokoll Fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp
Nr 1 2013

 
Dag/Tid: tisdag 22 januari kl. 10.00 - 12.00

 
Plats: Hertsö Kyrka

 
Närvarande: Karl Degerman Luleå SK
Inez Thomasson/Olofsson Kontaktperson Fritidsnämnden
Kjell Lundman PRO Hertsön - Lerbäcken
Maine Carlsson Hertsö Bibliotek
Mårten Ström Hertsö Bagarstuga
Brita Ström S-föreningen
Stefan Hult Hertsö Skoterförening
Svante Rosendahl Gamla LSK
Bertil Henriksson LSK
Katrina Wikström Lulebo AB
Conny Bergwall Lulebo AB
Bodil Edenhagen Luleå Domkyrkoförsamling
Ullacarin Palm Stadsbyggnadskontoret
Gustav Uusihannu Hertsö Fritidsgård
 

 
§ 1 Mötets öppnande

Efter en presentationsrunda så hälsade Karl Degerman alla välkommen och 
förklarade mötet för öppnat.
 
§ 2 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.
 
§ 3 Val av mötesordförande för 2013

Karl Degerman omvaldes.
 
§ 4 Val av mötessekreterare för 2013

Stefan Hult omvaldes.
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll

Ordförande hade skickat ut föregående protokoll via e-post och frågade om det 
räckte så, och mötet gav sitt godkännande av det.
 
§ 6 Hertsön 40 år 2013

Katrina Wikström: I arbetsgruppen som har bildats beslutades att det ska bli 
aktiviteter över hela jubileumsåret, förutom de årligt återkommande aktiviteterna.

Tanken är att alla föreningar ska hjälpa till med olika aktiviteter.
”Avsparken” för jubileumsåret blir filmen om Hertsön den 30/1 kl. 19.00 i 

Hertsöskolans aula.
Maine Carlsson har tagit fram en logga som ska användas flitigt överallt på skrivelser 

m.m. under hela året.
 

 
 
 



 
Katrina Wikström checkar av aktivitetslistan vem som kan göra vad m.m. Den listan 

uppdateras hela tiden. Datum som måste ”låsas” är följande:
15/4 - Scenen måste vara på plats hos LSK.
15/6 – Barnaktiviteter i Hertsö Centrum.
30/11 – En form av ”slutfest” på jubileumsåret i Hertsöskolan.
Nästa arbetsgruppmöte blir 29/1 kl. 09.00 på Lulebo.

 
§ 7 Badhuset

Gustav Uusihannu: Det diskuteras om att bygga ett nytt badhus i anslutning till 
Aronsbadet på Örnäset. Då blir det inget badhus på Hertsön. Det vore olyckligt om det 
blev på det viset.

Conny Bergwall: Hur man än räknar, så blir det för dyrt att renovera ett badhus 
oavsett vilket badhus det handlar om. Det är faktiskt bättre att bygga nytt. Arbetet 
med Hertsö badhus har pausats tills det har fastsällts hur det ska bli i framtiden.

Gustav Uusihannu: Det vore bra för ungdomarna i Hertsö Centrum om badhuset blir 
kvar därför att många äldre människor går förbi fritidsgården på kvällen på väg till 
badhuset. Det blir liksom ”vuxna på stan” effekt av det hela.
 
§ 8 Rapporter från Hertsöns nätverk

Karl Degerman: Fotbollsaktiviteterna fortsätter trots att det är full vinter. I 
Arcushallen pågår träningar hela vintern. Fotbollen har liksom blivit en året runt sport. 
Det är full fart på hockeyrinken genom att kommunserien pågår.

 
Brita Ström: Vi har snart årsmöte i S-föreningen.
Teaterföreningen förbereder en teater med titeln ”Vi hittar inte hem” som 

innehåller lite dans och musik.
 

Mårten Ström: Man får ”fostra äldre” människor i bagarstugan. Det finns de som 
bokar bagarstugan en viss tid men går dit mycket tidigare för att elda m.m.

En del pensionärer tycker att hyran är för dyr.
Ekonomin är trygg.

 
Katrina Wikström: Det stora projektet just nu är att se över belysningen i kvarteren 

runt Hertsön. Det är ganska mörkt på flera ställen. Allt ska vara klart under våren.
Fasaden i affärshuset i centrum ska målas om.
Planteringar och annan utsmyckning ska göras klara.

 
Stefan Hult: Hertsö Skoterförening har börjat sina förberedelser med 

skotervisningen som går av stapeln söndagen den 10/2 2013 kl. 11.00 – 14.00.
 

Gustav Uusihannu: Fritidsgården fungerar som mötesplats för ”Ett Norrbotten för 
alla”.
 

Inez Thomasson/Olofsson: Vi kommer att se över och förnya riktlinjerna för 
områdesgrupperna i Luleå Kommun.
 

Bertil Henriksson: Jag har fått följande svar från Park & Naturavdelningen:
1. Vägen till Hertsöträsket har slyröjts och även vägen fram till Lillträsket. Vi har 

även slyröjt mot vattnet vid Hertsöträsk samt Lillträsket.
2. Vägen från Hertsöträsk fram till Lillträsket har vi under hösten restaurerat.
3. Vi har färdigställt en naturstig från Ormberget genom Hertsölandet 1,7 mil.
4. Gamla stigar och vägar ner till gamla stugområden får bli vandringsstigar.
5. Före detta uppställningsplatsen för båtar mellan Hertsövägen och Avaviksvägen 

får vi göra en översyn till våren.



6. Orienteringsskyltar ses över av Gata & Trafik, gäller även gång- och cykelväg mot 
koksverket.
 

 
Maine Carlsson: Vi har haft ett så kallat piratkalas med trubadur i biblioteket.
Vi har fått ett system som gör det möjligt att låna en bok i vårat bibliotek och lämna 

tillbaka den i något annat bibliotek.
 

Bodil Edenhagen: Vi får besök av biskop Thomas från Egypten.
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Möt Biskop Thomas från Koptiska Kyrkan i Egypten när han gästar Luleå.
A) Lotakorsmeditation lördagen den 2 februari kl. 10.00 – 16.30 i Kyrkans hus, 

Nygatan 10.
Vi målar lotakors och biskop Thomas håller meditationer över korsets färger. Sista 

anmälningsdag 30 januari på tel: 0920 – 26 48 60. Kostnad 100 kr.
B) Föredrag ”Den arabiska våren i Egypten ur ett kristet perspektiv”. Lördag den 2 

februari kl 18.00 – 20.00 i Kyrkans hus, Nygatan 10. Biskop Thomas håller föredraget på 
engelska.

C) Kvällsmässa med predikan av Biskop Thomas söndagen den 3 februari i 
Mjölkuddskyrkan.

D) Konsert med Viktor Klimenko den 2 februari kl. 18.00 – 19.30 i Luleå Domkyrka. 
Markus Wargh piano och orgel. Fri entré.

 
I övrigt så har vi något som kallas för ”efter plugget” för årskurs 1 – 6 på tisdagar.
Vi finns numera också på facebook (luleå domkyrkoförsamling)
Besök oss gärna på: www.svenskakyrkan.se/lulea

 
§ 9 Övriga frågor

Ullacarin Palm: Vi jobbar bl.a. med folkhälsa – alkohol och droger m.m. med uppdrag 
att göra ett kommungenomgripande arbete. Modellen är att ha ett samarbete mellan 
Kommunen och Områdesgrupperna. Vi bör exempelvis finnas med i Områdesgruppens 
sändlista. Detta är ett flerårigt perspektiv (2015). Vi kommer att göra ett studiebesök 
ute på Hertsön framöver.

Vi har också startat ett utvecklingsprojekt. Vi ska fundera och bena ut begreppet 
hållbar stadsdel i ett Luleå-perspektiv under våren 2013. Se bilaga.

Vid eventuella frågor, ring mig på 070 - 344 13 90.
 
§ 10 Nästa möte

Tisdagen den 26 februari kl. 10.00 – 12.00 i Idérum.
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§ 11 Mötets avslutande

Dagens mötesordförande tackade Bodil Edenhagen för att vi fick vara i kyrkan samt 
mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

 
 
 
 
 

Karl Degerman Stefan Hult
Karl Degerman Stefan Hult
Mötets ordförande Mötets sekreterare

 
 


